
 
 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 اقتحام المربع األمني في:

 قريت عتيبت -الغوطت الشرقيت  -ريف دمشق 

 88رقم البٌان: 

 هـ1311ذوالقعدة  11التارٌخ: 

 م 72-9-7107

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآلو وصحبو وسلم، وبعد:

يعدُّ المربع األمني في قرية عتيبة في الغوطة الشررقريرة مرن  مشرس الرمرسر و  األو  
عن قتل وإذال  وقصف واعتقا  أىلنا الّسنة في الغوطرة الشررقريرة وقرد هرا  بر رم 
أىل قرية عتيبة والمناطس المجاورة ذرعا، فقرر الرمرجراىردوق براقرترحرام ىر ا الرمرربرع 

 وال ي يضم:

 كتيبة سرية المياه  -قسم األمن الجو ي  -قسم أمن الدولة  -مخفر عتيبة 

-46ه.3655ذو القعدة  8وبعد التوكل على اهلل انطلس األخوة في يوم االثنين: 
م في تمام الساعة الرابعة عصراً همن مناطس أىل الّسنة وىم يطلبوق من أىل م الدعاء بالنصر، فانقسرم األخروة أربرع مرجرمروعرات، 9-4134

فتم خال  نصف ساعة اقتحام مخفر عتيبة وقسم أمن الدولة، كما تم اقتحام األمن الجوي خال  ساعتين، وتم قتل جميع العرنراصرر الرمروجرو ة 
 في ى ه المراكز الثالث، وإتالف آالف الوثائس التي تدين أبناء الّسنة بالسجن والمالحقة ألسباب أمنية،  

 االنطالق نحو العملية

 رفع راية التوحيد داخل مخفر عتيبة بعد تحريره رفع راية التوحيد فوق قسم أمن الدولة بعد تحريره



 
 جبهت النصرة ألهل الّشام من مجاهدي الشام في ساحاث الجهاد  

 82رقم البٌان: 

 هـ1311ذوالقعدة  11التارٌخ: 

 م 72-9-7107

وتم التصدي لدبابتين وباص شبيحة ال ين جاؤوا لمد  النظام، فتم عطب  بابة وانسحاب األخرى، وقد قامر  إحرداىرا برقرصرف مرجراق ترواجرد 
طلقة رشاش، وقاذفين آر  35111بندقية و 34مرتداً وغنم  57قناص تابع للعدو الّنصيري فأر تو قتيالً وهلل الحمد، وبلغ قتلى العدو أكثر من 

ستر واقية هد الرصاص، وقد فرح أىل السّنة في المرنراطرس الرمرجراورة فررحراً  6ق ائف مضا ة للدروع ومسدسين و 8حشوات و 8بي جي مع 
 شديداً وقاموا بالدعاء ألبناء جب ة الّنصرة ال ين ىبوا لل و  عن م.

وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس 

 الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 غنائم المجاهدين رفع راية التوحيد فوق قسم األمن الجوي بعد تحريره


